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Οι µαθητές ενώθηκαν και παρουσίασαν καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια 

3
ος

 Μαθητικός διαγωνισµός επιχειρηµατικότητας του Επιµελητηρίου 

Αρκαδίας 

 
O θεσµός του Μαθητικού ∆ιαγωνισµού του Επιµελητηρίου Αρκαδίας βοηθάει τα παιδιά να έρθουν 

σε επαφή, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, να µπορούν να ασκήσουν κριτική, να δεχτούν 

κριτική, βελτιώνουν την αυτοεκτίµησή τους, καθώς βλέπουν ότι µπορούν να συνεργαστούν µε 

άλλους ανθρώπους.  

Για τρίτη χρονιά πραγµατοποιήθηκε φέτος ο 3
ος

 Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Επιχειρηµατικότητας, την 

Παρασκευή 22 Νοεµβρίου στις 6.30 το απόγευµα, στην ανακαινισµένη αίθουσα του Επιµελητηρίου. Ο 

διαγωνισµός αθλοθετήθηκε το 2010 και πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2010-2011 από το 

Επιµελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΣΥΠ 

Αρκαδίας.  

Αυτό που εντυπωσίασε φέτος την Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιµελητηρίου και της ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι ότι οι ιδέες των παιδιών δεν αποτελούν απλά µία επιχειρηµατική ιδέα, αλλά 

περιλαµβάνουν ιδέες για τη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής 

µας, δίνουν έµφαση στο τοπικό στοιχείο και την ανάδειξή του και περιστρέφονται όλες γύρω από την 

αξιοποίηση των βασικών, αλλά παραµεληµένων, τοµέων της ελληνικής οικονοµίας: αγροτική και 

κτηνοτροφική παραγωγή, παραδοσιακά προϊόντα, τουρισµός, πολιτισµός.  

Πριν από τις παρουσιάσεις των παιδιών ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης 

Μπουντρούκας ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κ. Πολύδωρος  

Χαριτωνίδης και η υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας κα. Καλλιόπη ∆ηµητρέλη, κατά την διάρκεια του 

χαιρετισµού τους συγχάρηκαν όλα τα παιδιά που έλαβαν µέρος στο φετινό διαγωνισµό.  

 
Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των εργασιών των σχολικών οµάδων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό 

και η απονοµή των βραβείων. 
  

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   25/11/2013 

   



ΒΡΑΒΕΙΑ  

1
ο
 ΒΡΑΒΕΙΟ  στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙ∆ΙΟΥ µε τίτλο «Εικονική Επιχείρηση» 

2
ο
 ΒΡΑΒΕΙΟ  στο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ, µε τίτλο «Λιοτρίβι»          

3
ο
 ΒΡΑΒΕΙΟ στο  ΓΕΛ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ, µε τίτλο «Λάδι-Οµορφιά» Ε.Π.Ε.» 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Τα ειδικά βραβεία δόθηκαν µε την Ευγενική Χορηγία των επιχειρήσεων «ΚΑΥΣΙΜΑ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» 

και «ΣΥΡΙΟΣ» 

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ Ι∆ΕΑΣ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ, «Ελιά - ο αρχαιότερος καρπός σε σύγχρονες επιχειρηµατικές δραστηριότητες» 

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, «Ηλεκτρονικό κατάστηµα προώθησης υπηρεσιών και πώλησης βιολογικών 

προϊόντων µιας µονάδας αγροτουρισµού στην Αρκαδία» 

Η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου ευχαριστεί τον ∆/ντη κ. Π. Χαριτωνίδη της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας, και την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Αρκαδίας κα. Καλλιόπη ∆ηµητρέλη, για την 

στήριξη και την άψογη συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και στο µέλλον και µε άλλες πρωτοβουλίες. 

 


